
12e jaargang, nr. 5, mei 2019

Euroluce – licht in beweging

NSVV doktert monsterklus uit

Safety first in explosiegevaarlijke omgevingen



www.performanceinlighting.com

GENERAL INDOOR OFFICE RETAIL INDUSTRIAL 

GENERAL OUTDOOR ARCHITECTURAL PROFESSIONAL URBAN 

LIGHT-PERFORMER®

DE LICHTCONFIGURATOR | www.light-performer.com



 Euroluce: licht in beweging 12

Vakgroep Lichtreclame wordt Signtechniek 16

Safety first in industrie en explosiegevaarlijke omgevingen 18

Lichtontwerp Nederland: Samen met het licht 22

NSVV: Richtlijn gezondheidszorg 24

Schakelen naar schoonheid 26

Productnieuws 29

[inst]ALLICHT is een uitgave van 
Covordia Publishing
Lage Vaartkant 68, NL-4872 ND Etten-Leur

E info@installicht.nl

Hoofd-/ eindredactie
Stéphanie Schoordijk
redactie@installicht.nl

Uitgever & Contact / Sales
Gerrit A.H. van Coeverden
gerrit@installicht.nl
M +31 6456-15588

Sales Italia, Österreich, Schweiz
Mr. Oliver D. Casiraghi
P +39-031 261 407
E oliver@casiraghi.info

Aan dit nummer werkten mee:
Stephanie de Boer, Monique van Empel, Rien Kort, 
Greet Verleye, Miranda Zonneveld.

Abonnementen
Jaarabonnement à (€ 92,50 excl. 9% btw) (10 nrs.)
Opgave, wijzigingen en/of klachten: 
info@installicht.nl

Leesdoelgroepen
Architecten & ingenieurs, (licht)ontwerp- en 
adviesbureaus, projectadviseurs en -inrichters, 
interieurbouw, Rijksgebouwendienst, installatie, 
groothandels, facilitairdiensten/ -managers, golfbanen, 
hotels, industrie, jachthavens, musea, onderwijs, 
bungalow-,recreatieparken, theaters, wellnesscentra, 
woningbouw, zorginstellingen, agenturen, fabrikanten, 
importeurs, grootwinkelbedrijven, interieurspecialisten, 
lichtspeciaalzaken, woonindustrie, dhz-branche, 
gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat

[inst]ALLICHT wordt verspreid onder
betalende abonnees en via controlled circulation.

Vormgeving
®reclamemakers, www.reclamemakers-holten.nl

Druk
Veldhuis Media, Raalte, www.veldhuis.nl

Oplage deze maand
12.550 exemplaren

Verschijningsfrequentie
[inst]ALLICHT verschijnt 10 maal per jaar

Voor meer informatie 
www.installicht.nl

Auteursrecht en aansprakelijkheid
Het auteursrecht voor de redactionele inhoud van 
[inst] ALLICHT wordt voorbehouden. 
Vermenigvuldiging en/of verspreiding van het geheel 
of delen van de inhoud is slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Copyright 2018 Covordia Publishing. Uitgever en
redactie betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
bij de samenstelling van [inst]ALLICHT. Zij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor verstrekte technische 
gegevens en prijzen.

Covordia Publishing werkt journalistiek samen met:
• FHI - LED Event (mediapartner)
•  IBE-BIV - Belgisch Instituut voor Verlichting 

(mediapartner + rubriek)
• Good! - Smart Lighting + Design LED Expo
• LN Lichtontwerp Nederland 
 (mediapartner + rubriek)
• Messe Frankfurt - Light+Building 
 (mediapartner + rubriek)
• NSVV – Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde
 (mediapartner + rubriek + marketingcommissie)
• Techniek Nederland - organisatie voor elektro-
 technische ondernemers (mediapartner + rubriek)

Colofon

Inhoud
Coverfoto

Modern kantoor van Bora in Oostenrijk, uitgerust 
met onder andere Nimbus-armaturen (zie p. 32).

www.performanceinlighting.com

GENERAL INDOOR OFFICE RETAIL INDUSTRIAL 

GENERAL OUTDOOR ARCHITECTURAL PROFESSIONAL URBAN 

LIGHT-PERFORMER®

DE LICHTCONFIGURATOR | www.light-performer.com

3



Titus vloerspot

4 Lichtkleuren warm wit, blauw & RGB
4 Overrijdbaar tot max 2 ton
4 Slechts 10mm hoog 
4 Waterdicht IP68
4 WW:  867500
     BL:    867505
     RGB: 867510

Met zijn inbouwdiepte van slechts 10mm is de Titus vloer-
spot speciaal ontwikkeld voor inbouw in vloertegels, steigers 
en overige vloeren. De spot is volledig waterdicht (IP68) 
perfect voor buiten of in badkamers. Met een laag vermogen 
van 0,25W of 0,75W is deze spot ideaal voor het markeren 
van een route of als oriëntatieverlichting. 

www.klemko.nl



Va n  d e  r e d a c t i e

het een primeur is, want op een paar losse normen na 
bestonden er voor de gezondheidsbranche weinig tot 
geen aanknopingspunten wat betreft spelregels voor 
verlichting. Het is dan ook geen gemakkelijke opgave 
om de verschillende uitgangspunten te combineren. In 
ziekenhuizen bijvoorbeeld moet het licht ondersteunend 
zijn voor patiënten, die baat hebben bij rust, ontspanning 
en een spoedig herstel, maar ook voor het medisch 
personeel, dat actief en scherp moet blijven. Gelukkig is 
men samen uit puzzel gekomen en is er nu een heldere 
richtlijn.

Verder gaat de Vakgroep Lichtreclame door als 
Signtechniek en wordt breder en diverser om samen 
beter aan te sluiten bij achterliggende vragen van de 
eindklant. Als lichtreclame-bedrijven een mooi ontwerp 
maken voor een gevelbord, kan de klant vragen om het 
door te trekken naar onverlichte aanduidingsborden, en 
andersom komt ook voor, dus is het belangrijk dat de 
leden professioneel kunnen adviseren. De vakgroep wil 
de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en grafische 
kennis van haar leden daarom zoveel mogelijk vergroten. 
Terry Heemskerk: “Het zou best kunnen dat je straks om 
erkend te worden iets moet weten van bijvoorbeeld car 
wrapping.”

Veel leesplezier!

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Een mooi samenspel en een prettig resultaat, dat maakt 
iedereen blij. Neem nou licht dat met je meebeweegt. 
Het lijkt misschien kinderspel, maar het geeft toch een 
bijzondere ervaring, zo is ook gebleken op Euroluce. 
Daar stond een interactieve lichtcarrousel met een 
doorsnee van 8 m, waar mensen onderdoor konden 
lopen en de 8000 lampen reageerden dan op hun 
bewegingen. Bij Lichtontwerp Nederland kun je zelfs 
fietsend het licht in gang zetten in een Amsterdamse 
fietstunnel (voor wie dat wil ervaren: dat kan nog tot 
2021, tot de uitbreiding van het WTC gereed is). 

Samen is ook een drijvende kracht bij UniqueLights, waar 
men in industriële en explosiegevaarlijke omgevingen 
verlichtingsoplossingen wil bieden om bedrijven te 
ontzorgen en ze te helpen om te voldoen aan de 
strengere milieu- en veiligheidseisen van de overheid. Met 
assetmanagement steekt de verlichting als het ware de 
voelsprieten uit; het kan aangeven waar leds en drivers te 
warm worden, maar ook de ammoniakconcentratie in een 
hal meten, en dan hoeft men bij een mogelijke dreiging 
niet meteen de hele site te ontruimen. Is de hoge kwaliteit 
verlichting die zij leveren (en die minimaal 15 jaar moet 
meegaan) niet haalbaar voor een klant, dan bieden ze 
light as a service aan, zodat ze toch samen verder kunnen 
en de klant aan de wettelijke eisen kan voldoen.

Lichtontwerper Rienk Visser vertelt in de NSVV-
rubriek over het opstellen van een NSVV-richtlijn over 
verlichting in de gezondheidszorg. Het had heel wat 
voeten in aarde, omdat de soorten gebruiksruimten heel 
divers zijn en behoorlijk uiteenlopen. Hij geeft aan dat 

Samen
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Laadlantaarn

Keukens met led

Smart city-ontwikkelingen, de 
samenleving is er groots mee bezig 
sinds het Parijse klimaatakkoord. 
Laadpaaltjes en slimme milieu-
sensoren schieten letterlijk als 
paddestoelen uit de grond en dat 
zorgt voor extra meubilair in de 
openbare ruimte, maar is er niet al 
genoeg meubilair in de openbare 
ruimte? 

Wat Lightwell betreft wel, het is 
hoog tijd om al deze smart city-
ontwikkelingen te integreren in één 
product. Zo is de LightMotion van 
Lightwell ontstaan. Deze laadlantaarn 
maakt het namelijk mogelijk om 

A c t u e e l

Sade is vorig jaar gestart bij Super Keukens met het 
ombouwen van tradionele verlichting naar ledverlichting. 
Inmiddels is dit bij 12 vestigingen gerealiseerd. 

Bij de Superkeukens showroom in Sint Hubert is in 
april alle traditionele verlichting vervangen door Sade 
ledverlichting, met gebruikmaking van het railsysteem 
met verstelbare Led Track Lights,  buigbare led "bananen" 
downlighters, reguliere led downlighters, flikkervrije 
ledpanelen en T8-ledbuizen. Dankzij deze vervangingen is 
er een forse besparing gerealiseerd, maar misschien nog 
belangrijker is dat de lichtopbrengst en de kleurechtheid 
drastisch zijn verbeterd. Zo komen de verschillende 
kleuren van de keukens nog beter uit en kunnen de 
klanten makkelijker een keuze maken.

www.sadelighting.nl

eenvoudig vanuit een lichtmast een 
elektrisch voertuig te laden. Met 
de LightMotion kunnen gemeenten 
elektrisch rijden bevorderen zonder 
extra straatmeubilair te hoeven 
plaatsen. Het is goedgekeurd door 
de Nederlandse netbeheerders. 
Zo ontsluit Lightwell het complete 
elektrisch vervoersysteem voor 
binnensteden, kantoorcomplexen 
en parkings. Hiermee wordt 
een duurzame stad nog beter 
realiseerbaar, wat in lijn is met een 
stadslogistiek zonder uitstoot (zero-
emissie).

www.lightwell.eu 
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OVL Fryslân

CityTec en Heijmans zijn begonnen 
met OVL-onderhoud in Friesland. 
In opdracht van de Coöperatie 
Openbare Verlichting & Energie 
Fryslân onderhouden de twee 
bedrijven 90.000 lichtpunten,
lichtmasten en armaturen in 12 
gemeenten en de provincie Fryslân. 

Waar nodig wordt defecte 
verlichting vervangen door led 
en nieuwe lichtarmaturen en 
lichtmasten worden geplaatst. 
CityTec en Heijmans kregen het 
onderhoudscontract eind vorig 
jaar onder meer gegund vanwege 

hun duurzame plan van aanpak, 
waarbij ze ook werkzoekenden 
uit de regio willen werven en 
opleiden tot onderhoudsmonteur. 
Deze samenwerking tussen twee 
landelijke partijen zorgt ervoor dat 
er altijd voldoende gekwalificeerde 
onderhoudsmonteurs zijn 
voor het onderhouden van de 
openbare verlichting en dat de 
werkgelegenheid in de regio blijvend 
wordt bevorderd. Door gebruik te 
maken van een slimme planning en 
modern en energiezuinig elektrisch 
materieel in te zetten, zorgen 
CityTec en Heijmans voor verlaging 

van CO2-uitstoot. Voor het grote 
onderhoudscontract hebben beide 
partijen op verschillende plaatsen 
in de provincie, zoals in Heerenveen 
en Leeuwarden, werkplekken en 
steunpunten ingericht om werkzaam-
heden voor te bereiden en uit te voeren. 
Er zijn vaste aanspreekpunten om 
de coördinatie optimaal te laten 
verlopen. Begin deze maand zijn 
de onderhoudswerkzaamheden 
begonnen in Heerenveen. Het omvang-
rijke onderhoudscontract heeft een 
looptijd van minimaal vier jaar.

www.citytec.com

A c t u e e l

Regelmatig wordt in de media gewaarschuwd over de 
eventuele gevaren van blauw licht en ledverlichting. 
De Internationale Commissie voor Verlichting CIE, de 
wereldvereniging van verlichtingsdeskundigen, geeft aan 
dat mensen normaal gesproken niet het risico lopen de 
internationaal overeengekomen grenswaarden voor de 
blootstelling aan blauw licht van witte lichtbronnen die 
voor de verlichting worden gebruikt, te overschrijden. 

CIE over 
blauw licht

Wel wordt gewaarschuwd voor het oneigenlijk gebruik van 
blauwe leds in producten, zoals speelgoed, die voornamelijk 
door jonge kinderen worden gebruikt. Het standpunt is in 
het Engels geschreven en is gratis te downloaden op de 
CIE-website, onder www.cie.co.at/publications: de Position 
statement on blue light hazard, van 23 april 2019. Er is ook 
een Nederlandse vertaling op files.cie.co.at/cie ps bih_nl.pdf. 
Met dank aan Groen Licht Vlaanderen.
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A c t u e e l

De bekende BIG WHITE catalogus 
van SLV verschijnt traditioneel in 
het najaar. Hierin wordt de nieuwe 
collectie van de lichtproducent 
gepresenteerd, maar dit betekent 
natuurlijk niet dat het bedrijf de rest 
van het jaar stilstaat. 

In de SLV Spring Selection worden 
ongeveer 50 nieuwe armaturen 
aan het assortiment toegevoegd: 
inspirerende lichtoplossingen voor 
binnen en buiten. Onderdeel van de 
Spring Selection zijn onder andere 
een aantal krachtige GLENOS 
led pendelarmaturen, die worden 
ingezet in kantoren en op andere 
werkplekken. Een aantal tafellampen 

Wereldwijd is er een toenemende vraag naar 
extra warme lichtkleuren voor gebruik in theaters, 
schouwburgen, concertzalen, bars, restaurants en alle 
andere omgevingen waar men een warme, gastvrije 
sfeer wil kunnen creëren. CLS heeft zich de laatste 
jaren ontwikkeld tot een leidende fabrikant in het 
aanbieden van lichtoplossingen voor thematische 
omgevingen. 

Voor het creëren van de juiste sfeer worden veelal warme 
kleuren gevraagd. Waar de meeste fabrikanten niet verder 
gaan dan wit in de standaardkleuren 2700, 3000 en 4000 
K, gaat CLS veel verder. Zo is er keuze uit 2500 K extra 
warm wit voor downlighters, rail- en pendelarmaturen 
in het pakket. Ook is er tunable white 1800 – 4000 
K en 2700 – 5700 K voor rail- en pendelarmaturen, 
evenals kleurwisselend RGBW (RGBA op aanvraag). Om 
belevingen, kleuren en dimstanden te programmeren, 
biedt CLS als enige fabrikant voor een groot aantal 
van haar armaturen de keuze uit twee verschillende 
besturingssystemen: DMX512 en Casambi.

www.cls-led.com 

SLV Spring Selection
zijn ook geschikt voor buiten en 
voorzien van accu, dus draadloos. 
Dit betreft onder andere de FITU, 
KIROCONE en de TONILA. Buiten 
aan de wand gaan de noviteiten 
van de klassieke QUADRULO tot 
de modern organisch vormgegeven 
VILUA-armaturenserie. Het bijzondere 
van de Spring Selection is dat SLV 
ervoor kiest om deze catalogus niet in 
de vorm van een gedrukte brochure 
op de markt te brengen, maar als 
een handige online catalogus, die 
de functionaliteit van een webshop 
benadert en uiteraard geschikt 
is voor gebruik op smartphones, 
tablets en laptops met touchscreen. 
Naast snel zoeken, organiseren en 

alle productinformatie zien, kan 
men in de online catalogus direct de 
actuele voorraad raadplegen en zelf 
individuele pdf’s met product-keuzes 
downloaden of versturen.

www.slv.com

Sfeer en beleving met 
nieuwe lichtkleuren
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Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) heeft op 18 april 2019 een ontwerpbesluit 
gepresenteerd voor een Algemeen Verbindend 
Verklaring (AVV) voor de inzameling en recycling 
van lampen. Deze AVV zorgt ervoor dat afgedankte 
lampen, zoals oude spaarlampen en tl-buizen, ook 
in de komende vier jaar zorgvuldig zullen worden 
ingezameld voor recycling. 

De AVV, die het ministerie wil toekennen aan stichting 
LightRec, heeft tot doel om de kosten voor het inzamelen 
en recyclen van alle in Nederland afgedankte lampen 
op gelijke wijze door te belasten aan de producenten en 
importeurs die lampen op de Nederlandse markt brengen. 
De uitvoering gaat volgens de in Europa opgestelde 
WEEE-regels voor elektronisch afval. Hieronder vallen 
ook spaarlampen, tl-buizen en ledlampen. Dit is van 
belang, omdat oude gasontladingslampen (zoals tl-buizen 
en spaarlampen) milieugevaarlijke stoffen bevatten, 
zoals kwik, om een kwalitatief hoogstaande verwerking 
vragen. LightRec verwacht dat er de komende jaren 
gemiddeld 1500 ton per jaar aan gasontladingslampen 
terugkomt uit de markt. Met de voorgenomen AVV zorgt 
de overheid ervoor dat alle producenten en importeurs 
van energiezuinige verlichting verplicht bijdragen aan de 
inzameling en recycling van afgedankte lampen. Door 
deze bijdrage kan LightRec continu werken aan een 
kostenefficiënte en duurzame inzameling en verwerking. 
De AVV geeft de garantie dat de gemaakte kosten 
evenredig over alle producenten en importeurs worden 
verdeeld.

Nieuwe AVV voor circulariteit lampen
Zo heeft LightRec, mede dankzij de vorige AVV, samen 
met uitvoeringsorganisatie Wecycle een inzamelstructuur 
gerealiseerd met landelijke dekking. Dit heeft als resultaat 
dat alle grote supermarktketens, veel bouwmarkten, 
tuincentra en andere winkels nu beschikken over een 
inleverbak voor consumenten. Professionals kunnen 
terecht bij de technische groothandel of ze kunnen hun 
oude verlichting gratis laten ophalen door Wecycle. 
Vanaf dit jaar gaat de Europese inzameldoelstelling 
omhoog van 45% naar 65% van het gewicht aan 
producten die op de markt worden gebracht. Het 
bereiken van de wettelijke inzameldoelstelling gaat niet 
vanzelf; een gezamenlijke en langdurige inspanning 
is hard nodig. De AVV zorgt ervoor dat LightRec de 
continuïteit van het inzamelsysteem en de collectieve 
producentenverantwoordelijkheid kan waarborgen. 
Directeur Gied van Hoorn: “De voorgenomen AVV bewijst 
het vertrouwen dat het ministerie heeft in LightRec als 
het enige kwalitatieve inzamelsysteem voor lampen in 
Nederland. Met een nieuwe AVV voor lampen kunnen 
we de inzamelstructuur onderhouden, lekstromen 
aanpakken en consumenten met voorlichtingscampagnes 
wijzen op de Wecycle-inleverbakken. Met één sluitend 
inzamelsysteem kunnen we op kostenefficiënte wijze 
werken aan een zo hoog mogelijke bijdrage aan de 
circulaire economie.” Het ontwerpbesluit is te vinden 
op de website van de Rijksoverheid (https://zoek.
officielebekendmakingen.nl). Naar verwachting volgt er 
eind mei een definitieve beschikking.

www.lightrec.nl 

De SG-catalogus 2019 komt 
er in juni aan. Nieuw is dat de 
volledige SG-reeks, residentieel en 
professioneel met de brutoprijzen, 
in één enkele catalogus verschijnt. 

Beide reeksen hebben een 
verschillende standaardkorting: 
groep A = residentiële verlichting 
met een standaardkorting 
van 50%. Groep B = de 
professionele verlichting met 
een standaardkorting van 40%. 
Afhankelijk van het project kan voor 
groep B een extra korting worden 
toegekend. Een aanvraag voor een 
prijsofferte is wel noodzakelijk. 

www.sglighting.net 

SG Catalogus
A c t u e e l
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— 
VanLien
 Lutia: veelzijdige 
vluchtrouteverlichting om 
veiligheid buiten te brengen 
 

 
Eenvoudig te installeren, sterk en aantrekkelijk. Met zijn onopvallende design en kleuren  
sluiten de Lutia-armaturen naadloos aan op de buitenkant van een gebouw. Behalve in 
nood ook toepasbaar als standaard verlichting, de geïntegreerde lichtsensor biedt de  
mogelijkheid tot nachtwaakverlichting. De slagvaste behuizing houdt water en stof  
buiten. Het beste van alles is dat het veelzijdige ontwerp geschikt is voor wanden én  
plafonds, zodat één product volstaat voor alle installatiebehoeften. Lutia: de eenvoudige  
en betrouwbare manier om veiligheid buiten te brengen. www.vanlien.nl

Ontdek Lutia: 
vraag een gratis  
demonstratie aan  
en ontvang een  
toepasselijk cadeau.

ABB_ECHT2735_43_Lutia_Adv_A4_NL.indd   1 11-04-19   15:38



A c t u e e l

Sander de Jonge, van QM Lighting 
Design, gaat Relux ondersteunen 
als nieuw training center voor 
Nederland en België. Hij is al meer 
dan 10 jaar actief als lichtontwerper 
en heeft ruime ervaring in 
verschillende gebieden van het vak, 
zoals industrie, kantoren, 
architectonische- of buitenverlichting. 

Relux

Nieuwe kleuren

De Jonge is al in 2010 op het 
Zwitserse hoofdkantoor van Relux 
opgeleid als trainer. Sinds die tijd 
werkt hij met de verschillende Relux 
programma’s, daardoor is hij de 
juiste persoon om mensen van Relux 
trainingen te voorzien.

www.qmld.nl

Individualisering schrijft men bij PROLICHT met hoofdletters, omdat geen enkele 
ruimte gelijk is en objecten en momenten dat ook niet zijn. Elke opdracht en wens van 
een klant is speciaal, en dan maken armaturen op maat het verschil in een interieur. 

Zo wordt elke armatuur op bestelling en op maat geproduceerd, en zijn er veel 
keuzemogelijkheden en variaties voor elke armatuur. Daarbij hoort ook een 25 
kleuren tellend kleurenpalet, dat nu met vier metaalvariaties wordt aangevuld: 
Champagne Cream, Copper Mine, Ancient Bronze en Jazz Gold. Kleur is 
immers een belangrijke bouwsteen voor creativiteit; met kleuren krijgt een 
ruimte een duidelijk gezicht en een eigen sfeer, en de juiste kleurkeuze 
maakt een interieurontwerp compleet. Kleine kleuraccenten kunnen een grote 
impact hebben – dat weet Prolicht ook en biedt daarom met deze 30 kleuren 
(inclusief aluminium look) de mogelijkheid om elk lichtontwerp te laten passen in 
het ontwerp van de ruimte, of om er juist bijzondere accenten aan toe te voegen.

www.prolicht.at 
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Euroluce: 
licht in beweging
Om het jaar wordt in Milaan de verlichtingsbeurs Euroluce gehouden, tegelijk met de 

Salone del Mobile. Op de beurs zelf staan alle internationale merken, in de binnenstad 

pakken de Italianen uit in hun eigen showrooms, maar het zijn de ‘hidden gems’ die echt 

voor spanning en sensatie zorgen, plus een boodschap.

– Door Monique van Empel
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Niet eerder was licht zo spectaculair aanwezig in Milaan. 
Het was alweer de dertigste editie van Euroluce. Op de 
beursvloer waren in de 400 stands enkele fantastische 
presentaties te zien. Met name de sprookjesachtige stand 
van Swarosvki en de ‘Carousel of Light’ van Preciosa 
vielen op. Vrijwel alle grote Italiaanse lichtfabrikanten 
hebben hun showroom in de binnenstad van Milaan, 
zoals Artemide, Flos, Foscarini en Luceplan. Daar pakken 
ze flink uit en zijn met name hun architectonische 
programma’s in volle glorie te zien. Individuele of 
beginnende ontwerpers brengen hun lampen in de 

spotlights bij verschillende gezamenlijke exposities, zoals 
bij het Nederlandse paviljoen Masterly, Ventura Futura en 
het Palazzo Litta. Het absolute hoogtepunt dit jaar waren 
de verschillende lichtinstallaties bij Ventura Centrale. 
In de gewelfde ruimten onder het spoor van Milaan 
Centraal, waar de ruwe vloeren, wanden en plafonds alle 
ruimte lieten voor de presentaties, waren licht, geluid en 
beweging de ingrediënten voor spanning en sensatie. 
Bezoekers stonden vaak meer dan een uur buiten in de rij 
om naar binnen te kunnen. 

Denken
Het was opmerkelijk dat twee deelnemers ‘onder het 
spoor’ eigenlijk dezelfde boodschap hadden. Maarten 
Baas had tientallen tv’s opgesteld met honderden 
verschillende fragmenten van bekende en onbekende 
mensen die allemaal hetzelfde zeiden: ‘I think’. 
De fragmenten kwamen uit films, documentaires, 
shows, journaals of interviews. Ook bekende mensen 
als Ronald Reagan, Michael Jackson en Leonardo 
DiCaprio passeerden de revue. Het is een installatie 
die tot nadenken stemt. Wat denken deze mensen, en 
waarover? Daar ging het nou net om. Mogelijke negatieve 
opmerkingen had Baas bij voorbaat al de kop ingedrukt. 
Bezoekers konden namelijk na afloop een linnen tasje 
kopen met opschriften zoals: ‘I think I would have done it 
differently’, ‘I think last year was better’, of ‘I was there, 
I think it was not my cup of tea’. De tasjes waren in een 
mum van tijd uitverkocht…

Opbiechten
Even verderop was het ook lang wachten voor men 
bij Freitag naar binnen kon. Dit was mogelijk de meest 
betoverende lichtinstallatie: zo simpel, maar zo sterk. Bij 
binnenkomst werd uitgelegd waar het om ging: om (ieders 
eigen) design-zonden; variërend van slecht, onnodig 
design of het (eigen) consumptiegedrag op dit gebied. Die 
zonden kon men opbiechten aan een anonieme mede-
bezoeker in het biechthokje ernaast, of op een papiertje 
schrijven. Daarna kon men de installatie in: een soort 
rechthoekige kubus van duizenden flinterdunne digitale 
draadjes waar licht op scheen. Een fascinerend doolhof, 
maar tegelijkertijd heel beschermend en ‘zalvend’. Haast 
hypnotiserend. Werd je biecht ‘oprecht’ bevonden, dan 
kon je door naar de laatste kamer, waar mensen zelf 
een linnen tas konden zeefdrukken met een tekst als: 
‘Waste nothing but time’, ‘It’s just ugly’ en ‘All access, no 
ownership’. 

Dit is een greep uit de meest spraakmakende installaties 
en presentaties van Milaan 2019, en in de volgende editie 
van [inst]ALLICHT worden de productnoviteiten belicht.

Lichtcarrousel
In de enorme beursstand van Preciosa Lighting stond deze 
interactieve Carousel of Light met een doorsnede van 8 m, 
opgebouwd uit circa 8000 lichtbollen in opaal, amber, roze en 
transparant glas. Als je eronderdoor loopt of je laat meedraaien 
met het platform, reageren de lampen op je beweging. Ze gaan 
aan, schijnen feller en dimmen. Een lichtervaring die bijblijft.
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Doordacht
De haast filosofische installatie van Maarten Baas: ‘ I think 
therefore I was’. Duizenden fragmenten met de woorden 
‘I Think’ zetten mensen aan het denken. Over design - het 
was tenslotte Design Week in Milaan.

Dansen
Dansen, springen, zwaaien; de installatie van Humanscale 
nodigde bezoekers uit tot allerlei rare bewegingen, die 
vervolgens door sensoren werden omgezet in lichtstralen. 
De installatie is een ontwerp van Todd Bracher en Studio 
TheGreenEyl.

Patronen
Op één van de meest gefotografeerde exposities van Milaan draaide het eigenlijk om de digitale druktechnieken 
van Dai Nippon Printing. In ‘Patterns of Nature’ werden stoelen volledig opgenomen in de zwartwitte onder- en 
achtergrond, met dezelfde bewegende motieven en kleuren. In de ruimte hingen ook diverse formaties van verlicht 
glas in verschillende vormen en kleuren, met gedrukte en gegraveerde kimono-patronen. 
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Glasblazen
Flos had een aparte showroom voor Noctambule, 
de nieuwe collectie handgeblazen glazen lampen 
van Konstantin Grcic. Verschillende transparante 
modules kunnen met elkaar gecombineerd worden 
tot hang- of vloerlampen. ’s Avonds zijn het juist deze 
verbindingsringen die oplichten. Op grote schermen 
zagen bezoekers de glasblazers aan het werk.

Rattan
The Orbit is één van de meest in het oog springende 
modellen van het Thaise Angoworld. Op de Euroluce 
hingen de metersgrote Double Orbit en Triple Orbit: 
organisch gevormde ringen, handgemaakt van zeer 
fijngeweven rattan met geïntegreerde ledverlichting (G9). 
Ook als vloerlamp verkrijgbaar.

Draadjes
In deze 3D-videoinstallatie van Freitag en Georg Lendorff werden bezoekers 
uitgenodigd om hun eigen design-zonden te (h)erkennen, op te biechten en 
om vergeving te vragen. Temidden van duizenden digitale draadjes kon men 
zonden van zich afspoelen. 
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Vakgroep Lichtreclame 
wordt Signtechniek

Lichtreclamebedrijven hebben hun dienstverlening steeds meer uitgebreid met 

andere, ook niet verlichte, vormen van visuele communicatie. Daarom dekte de vlag 

Vakgroep Lichtreclame de lading niet meer. De nieuwe naam en de koers van de 

vakgroep worden toegelicht door Terry Heemskerk.

– Door Miranda Zonneveld

Heemskerk is programmamanager bij Techniek 
Nederland, en hij vertelt meer over de nieuwe naam en 
de koers van de vakgroep: “Vanaf 15 januari 2019 heeft 
Uneto-VNI een nieuwe naam: Techniek Nederland. Deze 
naam sluit beter aan bij toekomstige ontwikkelingen in 
Nederland en de installatietechniek, zoals verkend is in 
het rapport Connect2025. Dit was een belangrijke reden 
voor de Vakgroep Lichtreclame om haar eigen positie ook 
te herijken.” 

Vakgroep SignTechniek
Hij vervolgt: "Dit leidde tot de nieuwe naam: Vakgroep 
SignTechniek. Dat is niet over één nacht ijs gegaan; er zijn 
binnen de vakgroep veel discussies over gevoerd. Dit leek 
ons de beste optie. In het vakgebied SignTechniek komen 
namelijk veel vormen van visuele communicatie samen, 
zoals lichtreclame, led display centers, maar ook borden, 
vlaggen, prints en folies.”

Grenzen vervagen
De lichtreclamebedrijven die van oudsher zijn gericht op 

lichtreclame en elektrotechniek zijn zich steeds meer bezig 
gaan houden met onverlichte reclame-technieken, zoals 
bijvoorbeeld bewegwijzering. “Hun klanten vragen daar 
ook om. Dus als lichtreclame-bedrijven een mooi ontwerp 
maken voor een gevelbord, komt het voor dat de klant 
vraagt dit door te trekken naar andere - niet verlichte - 
aanduidingsborden. Andersom gebeurt het ook. Bedrijven 
die voorheen in bewegwijzering zaten, worden nu door 
klanten gevraagd om ook een led displaybord te maken. 
De traditionele grenzen tussen de oorspronkelijke 
deelsectoren vervagen dus. Wat we daardoor zien, is 
dat een nieuw type bedrijf zich aanmeldt als lid van 
Techniek Nederland. Voor deze bedrijven is het heel 
belangrijk dat wij als vakgroep ze kunnen ondersteunen 
als samenwerkings- en kennispartner, met een breder en 
dieper dienstenpalet.”

Breder en dieper
“Breder” betekent dat de vakgroep Signtechniek de 
ambitie heeft de leden ook meer te gaan ondersteunen 
met kennis over meer technieken. Bij de Cursus Technisch 
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Ledenbijeenkomst
Dat de onderwerpen inmiddels veel diverser zijn, 
bleek wel uit de ledenbijeenkomst afgelopen maart 
in Gorinchem. “Tijdens de ledenbijeenkomst hebben 
we de leden bijgepraat over de ontwikkelingen op het 
vlak van de draadloze led, maar ook 3D-printing kwam 
aan bod. Dekra was van de partij met een sessie over 
Elektromagnetische Compabiliteit (EMC en EC), wat 
relevant is voor storingsvrije installaties. Ook werd 
ingegaan op een initiatief van diverse gemeenten om te 
komen tot een aanvraagformulier voor led display centers, 
en last but not least werd er gekeken naar de inhoud van 
de norm EN 50107-3, die belangrijk is voor de dagelijkse 
werkzaamheden van onze leden. Het was een diverse en 
zinvolle dag.”

Professioneel advies
Volgens Heemskerk maakt ook de advisering naar de 
opdrachtgever over de diverse vormen van communicatie 
een wezenlijk onderdeel uit van de nieuwe koers die 
vakgroep volgt. “Om beter aan te sluiten bij de achter-
liggende vragen van de eindklant is het belangrijk dat 
onze leden professioneel kunnen adviseren. Dit vraagt 
iets van hun werktuigbouwkundige, elektrotechnische 
en grafische kennis. Het is aan de vakgroep om deze 
kennis bij de leden zoveel mogelijk te vergroten, zodat de 
leden dit kunnen vertalen naar de juiste specificaties en 
materiaalkeuzes. Op dit moment wordt daar keihard aan 
gewerkt.”

Lobby
Tenslotte is de herkenbaarheid in de branche is ook 
belangrijk. De vakgroep Signtechniek gaat een traject 
opzetten van externe communicatie en lobby om de 
vakgroep opnieuw te introduceren. Doel is om de 
bekendheid van de lid-bedrijven te vergroten bij de 
achterban, opdrachtgevers, pers en overheden. Die lobby, 
in combinatie met de kennisuitbouw zal hopelijk leiden 
tot een vergroting van het aantal leden van de vakgroep 
en ook van het aantal opdrachten. “Zo kunnen we de 
herkenbaarheid en vindbaarheid van de vakgroepleden 
vergroten.”

www.technieknederland.nl

Beheerder Lichtreclame gebeurt dit deels al. “In die cursus 
hebben we nu bijvoorbeeld modules over materialen 
opgenomen en een module over Led Display Centers. De 
cursus zal in 2019 weer worden aangepast. Ook gaan we 
kijken naar andere producten en diensten en zullen we 
de kwaliteitsregeling tegen het licht houden. Het zou dus 
best kunnen zijn dat je straks om erkend te worden ook 
iets moet weten van bijvoorbeeld car wrapping. Ik denk 
dat dat een goede ontwikkeling is, want er zijn veel meer 
manieren dan lichtreclame om je identiteit als bedrijf naar 
buiten te brengen.”

Dieper betekent dat de vakgroep, in lijn met Connect2025, 
een duurzamere manier van werken zal stimuleren. “In 
veel modules van de opleiding geven we nu praktische 
quick wins op het gebied van duurzaamheid. Welke 
materialen zijn het meest duurzaam, wat is de beste 
keuze qua onderhoud en levensduur, en kunnen we 
dingen hergebruiken? Maar ook: hoe veilig zijn de 
installaties en hoe veilig werken we? Vanuit de vakgroep 
houden we nieuwe ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend 
in de gaten en die zetten we in bij voorlichting aan de 
leden. Het ontwikkelen van nieuwe normen en publicaties 
hoort daar natuurlijk ook bij.”
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Safety first
Ontzorgend licht in industriële en 
explosiegevaarlijke omgevingen

Industriële omgevingen vragen om specifieke licht-

plannen. Dat geldt vooral voor explosiegevoelige 

productieplaatsen. UniqueLights biedt oplossingen 

die helpen om tegemoet te komen aan de steeds 

strengere eisen van de wetgever op vlak van 

veiligheid en milieu, en die bedrijven ontzorgen.

– Door Greet Verleye

Op basis van lichtsimulaties industriële bedrijven 
begeleiden naar led-oplossingen, aangepast aan de 
bedrijfssituatie, dat is het vertrekpunt. Daarbij gaat 
onder meer aandacht naar het juiste verlichtingsniveau: 
dat moet een goede, veilige werksituatie ondersteunen 
en tegelijkertijd niet onnodig veel verbruik genereren. 
De overheid dicteert steeds strengere normen om 
het energieverbruik in de industriële sector naar 
beneden te brengen. De verlichting in deze sector 
gaat zelden uit, want vaak wordt er 24/7 gewerkt in 
fabrieken en productiefaciliteiten. In het algemeen zijn 
deze ruimten groot en hoog en moeten ze voldoen 
aan strenge veiligheidsvoorschriften. Energiezuinige, 
schakel- en dimbare industriële ledverlichting is dan 
snel terugverdiend. Met state of the art led-oplossingen 
kan het aantal armaturen worden beperkt, terwijl de 
lichtkwaliteit juist beter wordt. Lichtplanning is zowel 
bij nieuwbouw als bij het herlampen of het vervangen 
van bestaande verlichting door ledverlichting van belang 
en daarbij wordt bij Unique Lights een hele cyclus 

doorlopen: van pre-engineering, haalbaarheidsfase 
en budgetfase tot en met detail-engineering in nauwe 
samenwerking met de opdrachtgevende industriële actor. 

Explosiegevaarlijk en ATEX
Een specifieke industriële tak is die waar de productie 
en de aard van de activiteiten explosiegevaar met 
zich meebrengen, dus dan gaat het onder meer over 
de olie-en gasindustrie, de petrochemie, maar ook de 
farmaceutische industrie, de voedingsproductie en de 
voedselverwerkingsindustrie. Bedrijven en organisaties 
die werken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten 
maatregelen nemen, zodat werknemers hun werkzaam-
heden op een veilige manier kunnen uitvoeren. Hiervoor 
zijn ATEX-normen of richtlijnen opgesteld.ATEX (uit 
het Frans: ATmosphères EXplosibles) verwijst naar een 
mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, 
dampen, nevels en stof, waarin verbranding zich na 
een ontsteking uitbreidt met het risico op explosie. 
Verlichting is in deze omstandigheden van cruciaal 
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belang: op elk moment moet er in elke afdeling voor elke 
activiteit voldoende licht zijn om de werkzaamheden 
naar behoren te kunnen uitvoeren, volgens de 
voorgeschreven lux-normen: het uitvalspercentage van 
de verlichting moet minimaal zijn en de continuïteit 
verzekerd. Aanvullend op de ledverlichting in industriële 
uitvoering heeft Unique Lights voor deze omgevingen 
explosieveilige uitvoeringen, maar het bedrijf biedt 
in deze sector een grotere meerwaarde. Marcel van 
Gemst, chief technology officer bij Uniquelights, 
licht toe: “Wij ondersteunen ATEX-bedrijven met 
onze 100% onafhankelijke lichtkennis en met het 
kiezen voor hoogwaardige ledsystemen van westers 
fabricaat, passend in een professioneel lichtplan, op 
maat geschreven voor de gevoelige omgeving, maar 
we bieden ook ontzorgende mogelijkheden aan, zodat 
bedrijven zich zouden kunnen voorbereiden op het 
behalen van een aantal energiedoelstellingen zoals 
geformuleerd door de Nederlandse overheid of door 
Europa.”

Duurzaam, niet noodzakelijk duur
Energietransitie 2020 is het beleidsplan van de 
Nederlandse overheid om van fossiele brandstoffen 
naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- 
en windenergie over te stappen. Volgens dit plan moet 
Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen 
van Europa zijn. Niet alleen het aandeel conventionele 
energiebronnen wordt verkleind, er wordt ook ingezet 
op substantiële energiebesparing. Onderzoek naar 
duurzame technologie speelt daarin een belangrijke 

rol. In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn 
(EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese 
doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik 
in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als 
bedrijven.

Light as a service
Dat de overstap naar energie-efficiënte lichttechniek moet 
worden gemaakt, betwijfelt niemand. Energiezuinige 
ledverlichtingsarmaturen drukken de operationele kosten, 
een intelligent lichtplan verhoogt de productiviteit en de 
bedrijfscontinuïteit. Door het toepassen van industriële 
ledverlichting kan tot 70% energie worden bespaard, 
verlagen de exploitatiekosten en wordt de CO2-footprint 
gereduceerd. Daarbij kan de initiële investering een 
belemmering vormen, want ledverlichting vergt relatief 
hogere aanschafkosten. Mogelijk is het voor een bedrijf 
niet vanzelfsprekend om daarvoor een belangrijk deel 
van het werkkapitaal aan te spreken. Van Gemst: 
“Unique Lights faciliteert bedrijven om te genieten van 
de voordelen van led en om te voldoen aan de richtlijnen, 
zonder impact op de liquiditeit. Light as a service is dan 
de ontzorgende oplossing, waarbij bedrijven samen 
met Unique Lights een SLA (service level agreement) 
opstellen. Over een contractperiode kan ook onderhoud 
worden aangeboden tegen een maandelijks bedrag. Het 
grote voordeel is dat Unique Lights bij de installaties kiest 
voor de hoogste kwaliteit en de nieuwste technologie, 
iets wat bij aankoop door bedrijven financieel niet altijd 
haalbaar is. De verlichting van Unique Lights moet 
minimaal 15 jaar meegaan, dus we kopen niet in volgens 
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nu ook uw adres voor
MEAN WELL led drivers
WWW.LUXENDI.COM

Ruim 50 jaar ervaring
Toonaangevend in Nederland
10.000 typen lichtbronnen
Eigen merk SPL voor LED-verlichting
3 miljoen lampen op voorraad

NIEUW: Ruim 4500 Schiefer-producten zijn omgezet 
naar de ETIM-normen, de standaard artikelclassifi catie 
binnen de bouw-, maritieme- en installatiesector.

Op 2BA kunnen technische groothandels nu makkelijker 
producten selecteren op eenduidige technische kenmerken, 
conditiebestanden opvragen en direct uploaden met 
alle benodigde data, afbeeldingen en energielabels.

Heeft uw leverancier Schiefer niet in het pakket? Dan kunt u 
terecht bij onze partner VerlichtingNL.

VerlichtingNL is gespecialiseerd in duurzame verlichtings- 
concepten voor het B2B segment in de gehele Benelux. 
Nieuw in het assortiment is het complete aanbod van 
Schiefer Lighting. Daarmee is VerlichtingNL op dit moment 
de enige aanbieder in de Benelux die het gehele 
assortiment binnen 48 uur kan leveren. 

Voor meer informatie, persoonlijk advies in verlichtings-
concepten en een interessant inkoopvoordeel zie 
www.verlichtingnl.nl.

www.schiefer.nl | www.verlichtingnl.nl | www.etim.nl | www.2ba.nl

SCHIEFER LIGHTING



budget, maar op basis van kwaliteit, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat de keuze voor het juiste product op 
termijn geld bespaart.” Bijkomend voordeel is het feit dat 
Unique Lights, als eigenaar van de installatie, ook instaat 
voor de recycling van de materialen en daarvoor aan het 
bedrijf een attest aflevert.

Assetmanagement: slimmer (door het) licht 
Leasebedragen worden bepaald op basis van het 
aantal branduren. Via IoT (internet of things of smart 
toepassingen) kan men de branduren monitoren, 
en wel door een node of chip te installeren in elke 
armatuur. Zo’n node laat toe dat verlichtingsarmaturen 
onderling communiceren en dat deze informatie wordt 
gecommuniceerd naar een centraal monitoringsysteem. 
Zo is het ook mogelijk om lichtmanagement toe te 
voegen en lichtsterkte en –temperatuur te regelen. 
Waar lichtmanagement kan worden toegevoegd, 
kunnen ook andere functies worden toegevoegd, zoals 
bewegingsschakeling of het meten van de warmte die 
led en driver ontwikkelen. Wie in de backoffice merkt 
dat die te warm wordt, kan aan pre-maintenance gaan 
doen en problemen detecteren voor ze zich voordoen: 
zo werkt men preventief in plaats van het achteraf op te 
lossen, en dat is belangrijk in een kwetsbare omgeving. 
“De mogelijkheden zijn legio. Je kunt bijvoorbeeld 
ook de ammoniakconcentratie in een hal meten. 
Sensoren kunnen ontdekken in welk compartiment 
die concentratie verhoogd is. Dat zorgt ervoor dat 
je bij een mogelijke dreiging niet een volledige site 
moet evacueren. De verlichting steekt als het ware de 

voelsprieten uit, zodat duidelijk is welk gebied het beste 
kan worden ontruimd, terwijl de productievoortgang niet 
in gevaar komt.”

Delen
Volledige verlichtingsnetworking is mogelijk, en 
gebeurt via een draadloze constructie op basis van 
radiofrequentie. In de ATEX-omgeving intelligentie 
toevoegen aan de verlichting biedt ontegenzeggelijk 
een grote meerwaarde, maar slimme technologie 
toepassen of een functie toevoegen aan een armatuur 
impliceert ook een nieuw traject starten voor certificering. 
ATEX-verlichting is onderworpen aan een aantal 
veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op 
de stootvastheid, spatwaterdichtheid en het soort 
armatuurbehuizing. De ledverlichting van Unique 
Lights voldoet aan al deze voorwaarden. Zodra er iets 
wordt aangepast – als je een concept verwerkt in de 
drivertechniek - verandert het elektrische circuit en 
moet de armatuur (of de armatuurserie met deze assets) 
opnieuw worden gecertificeerd. Unique Lights verzorgt 
dit hele traject.Het enthousiasme over assetmanagement 
is groot, maar het zal nog wat tijd kosten voordat het 
op grote schaal wordt toegepast. Niettemin is het de 
toekomst, zo gelooft men bij Unique Lights, net zoals 
men ervan overtuigd is dat light as a service volledig 
past bij de manier waarop jongeren invulling geven aan 
de toekomst. Dat gebeurt met sterke nadruk op een 
deeleconomie: weg van bezitten, en richting gebruiken.

www.uniquelights.nl
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Samen 
met het 
licht
Op 13 september 2018, tijdens de beurs Architect@work, presenteerde 

Lichtontwerp Nederland in opdracht van Amsterdam Zuidas en World 

Trade Center Amsterdam de lichtontwerp uitvraag voor de tijdelijke 

fietstunnel Beethovenstraat Amsterdam. 

Bij het lezen van de uitvraag besloot Stephanie de Boer
de gok te wagen, want dit tunnelproject was haar eerste 
lichtconcept dat wordt uitgevoerd in de openbare ruimte. 
Ze was dan ook aangenaam verrast dat haar ontwerp 
voor de tunnels bij het WTC werd uitgekozen uit meer 
lichtontwerpen van gerenommeerde bedrijven en 
ontwerpers.

De Boer is sinds 2004 werkzaam bij het familiebedrijf Lies 
Hansen Light & Design in Utrecht. De afgelopen jaren heeft 
zij zich als gecertificeerd lichtprofessional met name gericht 
op de lichtontwerpen voor particulieren en bedrijven 
(retail) in Nederland. De komende tijd wil ze zich ook meer 
toeleggen op creatieve ontwerpen in de openbare ruimte. 
“In de kern komt het ontwerpproces op hetzelfde neer: 
het analyseren van de opdracht - wie zijn de gebruikers 
en opdrachtgevers en wat is het kader en de context van 
waaruit wordt gewerkt. Pas daarna ontstaat het creatieve 
proces. Voor mij moet licht iets toevoegen aan het geheel. 
In het concept van de fietstunnel staat de gebruiker dan 
ook centraal, en de herkenbaarheid en het dynamische licht 
zorgen voor een verrassend effect.”

Het is een tunnel waar niemand ongemerkt doorheen 
fietst. De Boer: “Of je nu haast hebt om ‘s ochtends de 
trein te halen, naar je werk gaat, met je kind op weg 
bent naar de crèche of als je ’s nachts terugfietst van 
een studentenfeest, je wordt begeleid door het licht. 
Veilig samen met het licht. Toch even remmen in deze 
tunnel, dan maar een trein later. En zie de verwondering 
op het gezicht van je kind, want jij bent degene die het 
licht activeert, het aanzet en het laat bewegen.” Deze 
tijdelijke tunnel vormt ook de kleurverbinding tussen de 
twee bestaande onderdoorgangen. De kleuren van deze 
bestaande tunnels, de rode vlakken en blauwe vlakken, 
komen via het kleurenspectrum terug in de wielen van 
ledlicht van de zwarte silhouetten van fietsen aan de 
muur. “Die worden geactiveerd van blauw naar rood en 
andersom, zodra jij erlangs rijdt - van de ene tunnel naar 
de andere. In deze tunnel ben je nooit alleen, je bent 
samen met het licht.”

Al tijdens de realisatie van het project kwamen er hele 
positieve reacties van de gebruikers binnen. De Boer 
is uitgegaan van de fietsende Amsterdammer.  Wie nu 
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door de tunnel rijdt, ziet op de wand tien verschillende 
fietsen: van heren- en damesfietsen tot mountainbikes 
en racefietsen. Uiteraard ontbreekt ook de typische 
Amsterdamse bakfiets niet. “Op de eerste ochtend zijn 
al deze verschillende toegepaste fietsen al daadwerkelijk 
de tunnel gepasseerd, en zagen we verwondering en 
blijdschap op de gezichten van de fietsers. Dat is precies 
wat we met dit concept voor ogen hadden.”

Uitvoering
Project:  
Tijdelijke fietstunnel 
Beethovenstraat Amsterdam

Opdrachtgever:
Amsterdam Zuidas en 
World Trade center Amsterdam

Lichtontwerp:
drs. Stephanie de Boer-Hansen, 
Lies Hansen Light & Design, Utrecht 
(www.tunnel.lightendesign.com)

Project uitvoering: 
Lex Oudshoorn, Lumensolutions, 
Alphen aan de Rijn
(www.lumensolutions.nl)
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Het opstellen van een NSVV-richtlijn over 

verlichting in de gezondheidszorg had 

volgens lichtontwerper Rienk Visser wel iets 

weg van een ingewikkelde legpuzzel. Het 

complexe karakter maakte het geen gesneden 

koek, maar in januari werd deze monsterklus 

eindelijk toch geklaard.

Ze zijn niet bepaald over één nacht ijs gegaan, blikt Visser, 
lid van het Kernteam Indoor, terug: “Van alle richtlijnen is 
deze het langst in ons midden blijven hangen. We hebben 
er jaren in gestoken.” Op die voor de industrie na, bestaat 
er geen enkel directief dat zo breed is gedefinieerd als die 
voor de gezondheidszorg: "De diversiteit en uiteenlopende 
soorten gebruiksruimten zijn behoorlijk veelomvattend. 
Denk aan operatiekamers, clean room werkomgevingen, 
maar ook aan praktijkruimten van artsen, tandartsen en 
EHBO-ruimten.” Voor elke hal of elk vertrek gelden andere 
spelregels. Over spelregels gesproken: met de led als 
leidende lichtbron liggen die ook heel anders. “Een extra 
aandachtspunt is de kleurweergave. Led geeft standaard 
de kleur rood niet goed weer, terwijl dit wel een vereiste 
is voor bijvoorbeeld onderzoek van de menselijke huid. Bij 
het oordelen over de keuze van het type verlichting is dat 
dus een belangrijk aandachtspunt om mee te nemen.” 
Volgens Visser vormt de publicatie een primeur. Tot voor 

– Door Rien Kort

kort was de lichtwereld verstoken van een dergelijk 
voorschrift: “Op een paar losse normen na bestonden 
er voor de gezondheidsbranche weinig tot geen 
aanknopingspunten.” Het document moet, naast 
de medische wereld zelf, architecten, adviseurs en 
installateurs voorzien van alle noodzakelijke informatie bij 
het maken van de juiste beslissingen. 

Op het zuiden
Het accent in de norm wordt gelegd op het functionele 
karakter van licht: het versterken van de visuele 
waarneming, het voorkomen van lichthinder en het 
realiseren van de ideale kleurweergave en -temperatuur, 
om maar enkele aspecten te noemen. “We staan ook 
stil bij het effect van licht op de mens en medische 
toepassingen van verlichting.” Volgens Visser moet er 
worden gedacht aan het verbeteren van het dag- en 
nachtritme en een sneller herstel van zieke mensen. 
“Hoewel dat laatste nog niet helemaal is hardgemaakt 
door de wetenschap. Ziekenhuizen doen wel proeven. 
Bij één van die experimenten viel het op dat patiënten 
die op het zuiden verblijven, sneller herstellen dan die 
op het noorden. De invloed van het daglicht speelt 
daar vast een belangrijke rol bij.” Voor de rest komt het 
vooral neer op functionele waarschuwingen: “Stel dat er 
sprake is van slecht werkende dimmers in een ruimte, 
waardoor er flikkeringen ontstaan. Voor patiënten met 
evenwichtsproblemen of epilepsie is dit funest. Let ook 
op de invloed van draadloze systemen op verlichting, of 
eventueel aanwezige medische apparatuur.” 

Richtlijn Gezondheidszorg: 
NSVV doktert monsterklus uit
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Niet onder liggen
Prettig aan ledverlichting is dat die vaak gepaard gaat met 
diffuse, hoog-efficiënte afschermingen. “Voor liggende 
patiënten is dat een hele verbetering”, geeft Visser aan. 
“Van storende helderheden is er op die manier geen 
sprake meer. Als de verlichting deels onder bepaalde 
hoeken zichtbaar is, dan is het nooit prettig om daar lang 
in te liggen. Dankzij de lichtverdeling met de nieuwe 
armaturen behoort dat probleem tot het verleden.”

Uiteenlopende groepen
Naast de techniek besteedt de richtlijn ook aandacht 
aan de gebruikers van de verschillende ruimten. Dat is 
opnieuw een redelijk ingewikkelde kwestie, aangezien 
het om uiteenlopende groepen met dito behoeften gaat. 
“In ziekenhuizen heb je aan de ene kant te maken met 
patiënten die baat hebben bij rust, ontspanning en een 
spoedig herstel, en aan de andere kant met het medisch 
personeel dat actief en scherp dient te blijven. Het is 
een behoorlijke opgave om deze twee verschillende 
uitgangspunten in een zorgomgeving met elkaar te laten 
harmoniëren, aldus Visser. De richtlijn dient ook in dit 
geval als gids. “Voor nachtpersoneel kun je denken aan 
biodynamische verlichting, zodat ze in de avonduren 
eveneens worden blootgesteld aan een passend 
alternatief voor daglicht, want anders dutten deze 
medewerkers ook in tijdens hun lange uren.”

Kwalen en ziektes
Nu de eerste richtlijn over verlichting in de wereld van 
de zorg er ligt, wil dat nog niet zeggen dat de NSVV op 
haar lauweren kan rusten. Updates worden al voorbereid. 
Vooral het helende effect van verlichting op de mens zal 
nog wel een extra hoofdstuk opleveren, denkt Visser. 
“Behandelingen tegen winterdepressie en ADHD liggen 

onder de loep. Wat kan licht hier betekenen? We weten er 
eigenlijk nog niet zoveel van. Over Alzheimer en burn-out 
is nog wel het meeste bekend. De toepassingswijze van 
licht bij het bestrijden van deze kwalen en ziektes geeft in 
ieder geval nog voldoende stof tot nadenken.” Uiteraard 
met volle betrokkenheid van de medische wereld of de 
Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG). “Led 
heeft heel wat teweeggebracht. Blijven peilen naar de 
volledige potentie is daarom een must.”

Verouderde normen
Het heden biedt ook nog voldoende uitdagingen. “In de 
wereld van de zorg is nog lang niet alles volledig up to 
date. Technische diensten van ziekenhuizen werken vaak 
met verouderde normen en zijn totaal niet op de hoogte 
van wat nieuw is. Het is ook een zaak om hier vanuit de 
NSVV aandacht aan te besteden. Dat kan bijvoorbeeld via 
periodieken, artikelen, workshops en bijeenkomsten. We 
gaan inventariseren of hier belangstelling voor is.”
De Richtlijn Verlichting Gezondheidsinstellingen is te 
bestellen via: https://www.nsvv.nl/publicaties/richtlijn-
verlichting-gezondheidszorg/

www.nsvv.nl 

Dit is een publicatie van:

KENNISCENTRUM LICHT

Horaplantsoen 18, 6717 LT  EDE
+31 (0)318 - 69 53 94

info@nsvv.nl | www.nsvv.nl

NSVV

verlichting 
gezondheidszorg

Richtlijn
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S c h a k e l e n  n a a r  s c h o o n h e i d  l i c h t  a a n ,  l i c h t  u i t

Zoveel verschillende kwaliteiten led-armaturen als er 
bestaan, zoveel verschillende dimmers zijn er ook in de 
handel. Elke ledlamp heeft een eigen dimniveau en is 
vaak gevoelig voor ruis op het net. 

In het verleden moest de elektro-installateur per type 
ledlamp de juiste kwaliteit dimmer selecteren, en dan nog 
gaf dat geen garantie op succes. Daarom komt Klemko 
met een zelflerende led-dimmer. Deze tweedraads 
draaidimmer dient eenmalig met behulp van commando’s 
te worden ingeleerd en past zichzelf automatisch aan 
aan de belasting van de led. Zo kan elk type ledverlichting 
stabiel worden gedimd. De dimmer is universeel 
afdekbaar met alle grote merken afdekmaterialen. Nick 
van de Klundert van Klemko Techniek: “Ledverlichting 
verbruikt zo weinig energie dat vervuiling op het net kan 
resulteren in een onderbreking van de verlichting: die 
gaat knipperen. Dergelijke vervuiling heeft zowel interne 
als externe oorzaken, denk aan het inschakelen van de 
waterkoker of de stofzuiger, maar ook het doelfrequent 
inschakelen van de straatverlichting via commando’s over 
het net door de gemeente of het uitlezen van de slimme 

Zelflerende 
dimmer

meter door de netbeheerder kan effect hebben op de 
stabiliteit van de ledverlichting thuis. Wij ontwikkelen 
steeds meer slimme oplossingen die met dit soort externe 
invloeden kunnen omgaan. Dat geldt ook voor onze bikkel, 
een insteekmodule die achter de bestaande wipschakelaar 
wordt geplaatst. Met commando’s kun je de module 
inleren om vervolgens de ledverlichting perfect en stabiel 
te kunnen dimmen. De bikkel voegt dus een stukje 
intelligentie toe aan de bestaande schakelaar. Zowel de 
universele led-dimmer als de bikkel werken met vrijwel elk 
type ledlamp en verhogen het installatiegemak aanzienlijk. 
Frustraties en keuzestress over de juiste dimmer-
lampcombinatie behoren tot het verleden.”

www.klemko.nl 

DIMMABLE  LED DRIVER
• Triac  • 0-10V/1-10V  • Dali  
• Push-Dim  • ZigBee

www.easycomp.nl

T +31(0) 318 701343
E info@easycomp.nl

Stationsstraat 70, 
3905 JK  Veenendaal

• Push-Dim  • ZigBee

Experts in licht metrologie instrumenten spheres gonios camera’s
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S c h a k e l e n  n a a r  s c h o o n h e i d  l i c h t  a a n ,  l i c h t  u i t

EASY LIGHT IP40 WEATHER LIGHT IP65 SPOT LIGHT IP42

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22 

The company is certified by

Innovatieve
Safety & Security

Systemen

 brandend /Waterdicht IP65 / zelf 
testend / anti explosief /Plafond 

montage /addresseerbaar/ draadloos 
uit leesbaar systeem/ met condensator

ACIDUS B.V.
Isaac newtonstraat 3
3261MC Oud beijerland

info@acidus.nl

Noodverlichtingsarmaturen
Permanent brandend / niet permanent

CHAUVET DJ brengt BTAir op de 
markt, een app waarmee verlichting 
draadloos kan worden bediend. 
Deze app gebruikt Bluetooth om de 
verlichting rechtstreeks vanaf een 
gsm of tablet te kunnen bedienen, 
zonder dat er extra hardware voor 
nodig is. 

Samen met draadloze verlichting 
van Chauvet DJ die met Bluetooth 
werkt (SlimPAR T12 BT, SlimPAR 
Q12 BT en ColorBand T3 BT), werkt 
BTAir feilloos. De app is geschikt 
voor iOS en Android, en downloaden 
kan vanuit de Apple of Google 
Play stores. Gebruikers kunnen 
instellingen creëren, opslaan en weer 
ophalen, kleuren laten faden en meer.

www.chauvetdj.eu 

BTAir
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E L E K T R O S H O P. N L

Kennis van licht & techniek

WWW.ELEKTROSHOP.NL - KIEVITSVEN 98, 5249JK ROSMALEN - 073 5230020

Officiële distributeur  
in de Benelux

www.koningenhartman.com



OE 
Quasi

P r o d u c t n i e u w s

Louis Poulsen werkt samen met de 
Deens-IJslandse kunstenaar Olafur 
Eliasson aan een nieuwe, grote 
pendelarmatuur. Deze werd voor 
het eerst getoond tijdens de Design 
Week 2019 in Milaan.

Louis Poulsen en Eliasson gebruiken 
allebei geometrische vormen bij hun 
lichtontwerpen, en delen het idee 
dat goede verlichting een goed leven 
creeert. De OE Quasi bestaat uit een 
frame van aluminium met daarin een 
reflector van kunststof. Deze reus (90 
cm doorsnee, IP20) weegt 22 kg en 
is vanaf september verkrijgbaar.

www.louispoulsen.nl
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P r o d u c t n i e u w s

Kyoto

El Smid is een Duitse meester in de metaalkunst die 
al 36 jaar ontwerpt. De Kyoto armaturenserie heeft 
als inspiratiebronnen de bescheiden Japanse leefstijl 
en de Scandinavische ontwerpstijl, die vormen 
terugbrengt tot de eenvoud. 

Er is niets overbodigs te vinden bij deze armaturen: 
rechte lijnen in messing met verschillende patina’s 
of in kleur gepoedercoat. Kyoto past in elke ruimte, 
wordt met de hand gemaakt en gebruikt leds van 8 W. 
De armaturen kunnen alle kanten op draaien en 
zwenken en zijn zo mulitfunctioneel inzetbaar. De 
producten van El Schmid en zijn team blijven van de 
tekentafel tot de productontwikkeling en –verzending 
onder hetzelfde dak; zo kunnen ze met een hoge mate 
van onafhankelijkheid te werk gaan. In het zuiden van 
Europa werkt El Schmid als interieurontwerper en 
ontwikkelt armaturen, meubels en accessoires voor 
merken als Zeitraum en Lambert.

www.elschmid.com 
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P r o d u c t n i e u w s

Puik 
design

Deze firma komt met drie nieuwe 
lampen: Lloyd, Groove en Cone. De 
eerste is ontworpen door Nieuwe 
heren en is gemaakt van zacht leer 
(in bruin of zwart). 

De leren lampenkappen worden 
met de hand gemaakt, op basis 
van een traditionele methode voor 
het verharden en vormen van 
dierenhuiden en dan worden ze 
aan de zijkant dichtgenaaid met 
grove steken. Lloyd geeft een 
warme, sprekende gloed dankzij de 
pendelvorm en is zowel los als in een 
groep een bijzondere blikvanger. De 
Groove is ontworpen door Ilias Ernst 

en verkrijgbaar in twee maten. Het is 
een klassiek en eigentijds ontwerp. 
Hang meer Grooves in verschillende 
maten bijeen voor een impactvolle 
stijl of laat de eenvoudige lijnen 
en de laidback-elegantie van het 
design het middelpunt op zich zijn. 
De Cone is ontworpen door Kranen 
& Gille en is gemaakt van staal en 
glas. De Cone is getekend vanuit 
een lijn en representeert eenvoud en 
elegantie met een beetje pit. Hij krijgt 
een beetje een cartoon-achtig idee, 
doordat alles net iets uit verhouding 
is. 

www.puikdesign.com 
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Bij het ontwerp voor de nieuwe kantoren van 
BORA in het Oostenrijkse Niederndorf hebben de 
interieurontwerpers Nimbus-armaturen toegepast en de 
akoestische pads van Rossoacoustic. 

Bora is een expert op het gebied van ventilatiesystemen 
voor keukens, en men wilde de professionele standaard 
ook doorvoeren in het kantoorontwerp: de kantoren 
moesten een bijzonder moderne uitstraling krijgen. 
Nimbus bood de architecten een oplossing uit de 
productrange Modul R Project, evenals het Rossoacoustic 
Pad-systeem. Samen met de gekozen materialen geven 
de producten een ruimtelijke indruk en bieden de moderne 
kantoren een prettige sfeer voor medewerkers en 
bezoekers.

www.nimbus-group.com 

Licht en 
akoestiek

P r o d u c t n i e u w s
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P r o d u c t n i e u w s

Het eerste model van kreon up 
werd in de jaren 80 gelanceerd. 
Ondertussen zijn de tijden 
veranderd, hebben architecten 
andere noden, en hebben bouwers 
andere wensen. Net zoals de andere 
kreon-families, zoals downlight, 
cana en dolma, wordt de up-reeks 
vervolledigd door een 40 mm-
variant.

Deze valt op door zijn minimalisme 
en optische functionaliteit. Dankzij 
het kleine formaat biedt kreon up 40 
evenveel toepassingsmogelijkheden 
voor de architect als zijn grotere 
voorgangers. De armatuur kan zowel 

binnen als buiten worden gebruikt, 
want met IP67 is het stof- en 
waterbestendig, en dus bijvoorbeeld 
geschikt voor architecturale verlichting 
van de tuin of buitengevel. Ook de 
huls van marine-grade aluminium en 
rvs zorgt ervoor dat de verlichting 
de guurste omstandigheden kan 
doorstaan. kreon up 40 is verkrijgbaar 
in een vierkante en een ronde 
uitvoering, afgewerkt met zwart of wit 
gehard glas. De rand in gezandstraald 
roestvast staal (naturel of zwart 
PVD-coating) zorgt voor een verfijnde 
toets. Spots die van beneden naar 
boven schijnen, hebben wel eens 
een verblindend effect, maar bij 

Comeback 
up40

kreon up 40 is de ledmodule diep in 
de armaturen geplaatst, net zoals 
bij andere kreon-armaturen. Hij kan 
bovendien optioneel worden voorzien 
van een antiverblindingslouver. Die 
maakt het verder ook mogelijk om het 
licht tot op de millimeter te richten, 
om zo verticale verlichting te creëren 
die het gebouw volledig tot zijn recht 
laat komen. Naast een uplighter is er 
van kreon up 40 ook een opbouw-
downlighter verkrijgbaar.

www.kreon.com

Internova Professional Lighting breidt haar assortiment 
verder uit met de nieuwe Black&Gold-serie. 

Deze complete serie armaturen bestaat uit een rail- 
(Meteora), inbouw- (Vulcano), pendel (Salina) en 
opbouwversie (Lipari) en is met name geschikt voor 
gebruik in de hospitality-sector. Standaard worden deze 
armaturen voorzien van een ledmodule in 927 en een 
fase-dimbare leddriver. Naast de populaire Black&Gold-
combinatie zijn de armaturen tevens beschikbaar met 

Een vleugje goud

een witte behuizing en zwarte reflector. De complete 
serie is uit voorraad leverbaar.

www.internovalicht.nl 

Nieuwe range RGB en RGBW floodlights
Met de toenemende vraag naar RGB-floodlights 
introduceert Exaltation een nieuwe serie van GAP-
lighting in de Benelux. Deze serie bestaat uit een 
reeks RGB-modellen met 30-60 en 100 W-variant met 
daarnaast een reeks RGBW-modellen met 10-20-50 en 
90 W-varianten. 

Beide series hebben draadloze Wifi control (2.4 GHz) en 
kunnen door touch dimming worden gebruikt in zowel 
een 4 zone-systeem als met separate of synchrone 
bediening. De draadloze bediening heeft een reikwijdte 

tot maximaal 30 m. De RGBW-uitvoering 
is verkrijgbaar in een 3000 K warm 
witte variant en een 6000 K koud witte 
variant. De behuizingen van deze IP65 
floodlights zijn gemaakt van robuuste 
diecast en ze zijn uiteraard uitgerust 
met een multi-voltage PSU van 100-240 
V AC. Standaard worden deze floodlights 
geleverd met drie jaar garantie.

info@exaltation.eu
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P r o d u c t n i e u w s

De Nanoleaf Rhythm combineert 
beeld en geluid in een complete 
muziekervaring. Met een geluids-
module erbij verandert de Rhythm 
de lichtpanelen van Nanoleaf in real-
time visualisaties van de muziek. 

Zo komen playlists en favoriete 

Zichtbaar geluid

nummers tot leven als dansende 
lichtsymfonieën. De Rhythm is 
een kleine geluidsmodule die 
in elk Nanoleaf lichtpaneel kan 
worden geplugd. De ingebouwde 
geluidssensor pikt automatisch 
de beats, geluiden en melodieen 
op uit de omgeving en vertaalt 

ze in melodische lichtshows. Met 
de Nanoleaf app kunnen er ook 
animaties aan worden gekoppeld, 
en als extra kan iedereen met een 
Rhythm lid worden van de online 
community om favoriete Rhythm 
Scenes te delen, te downloaden, 
of erop te stemmen. Elke Rhythm 
Scene reageert anders op geluid, 
en werkt met verschillende 
muziekgenres, van pop tot klassiek 
en R&B tot EDM. Er zijn acht 
voorgeprogrammeerde Scenes, die 
kunnen worden gepersonaliseerd 
met een eigen kleurselectie. Rhythm 
kan op drie manieren worden 
bediend: met de app, met de 
stem (Siri, Amazon Alexa, Google 
Assistant), of handmatig door de 
Scenes heen gaan met de knop op 
de Rhythm (IFTTT en een SDK zijn 
ook beschikbaar voor nog meer 
mogelijkheden).

www.elvidis.be 
www.nanoleaf.me 
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CRI

95It's  all  about  quality !
RC1-10V

CRI

95It's  all  about  quality !
RC1-10V

www.luxtonlight.com +31 (0)251 209081info@luxtonlight.com

www.schrijvendemeter.nl +31 (0)251 209081info@schrijvendemeter.nl

Een schrijvende meter kan voor verschillende doeleinden 
worden gehuurd: 

Wat doen wij voor u: 

Onze diensten op locatie:

Kijk op www.schrijvendemeter.nl voor uitgebreide 
informatie over de verhuur van schrijvende meters, onze 
diensten en accesoires.

Huur uw schrijvende meter

• Belastinganalyses 
• Energie-analyses 
• Spanningsverschijnselen
• Harmonischen 
• Totaalmeting

• Telefonische ondersteuning bij plaatsing
• Uitlezen van schrijvende meter
• Maken van een grafische rapportage
 

• Schrijvende meter plaatsen 
• Ondersteunen bij het zoeken van storingen
• Metingen verrichten



(advertentie)

Explore DALI

www.slv.com

SLV Nederland
Kazernestraat 19
5928 NL Venlo
Nederland
T +31 (0)77 320 43 43

SLV Belgium
Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem
België
T +32 (0)3 385 30 08

Ontdek de professionele 
verlichtingssystemen 
met DALI van SLV.


